
1.1 ob]ednáVatel'

obchodné meno:

sidlo;
lCO:
DlC:

lc DPHI
cislo účtu

Telefón:

Dodávatel':

obchodné meno:

sídloI

lčo:
DlČ:

lč DPH:

UlSlo Uctu.

Telefón;

NáZoV;

Kl'účové slová;

cPV;

Kúpna zmluva č, Z201724781 Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl Obchodného zákonnika

l. Zmluvné strany

Kysucká knižnica v cadci
Ul. 17. novembra 1258,02201 cadca, slovenská republika
36145068

0915 572 250

Školská technika s.r,o,

Ul. svornosti 50,82106 Braiis|ava, slovenská lepublika

473a7aa2

0915977356

12

ll. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy;

Nákup televízora 4K SMART LED

televízor

32324100-1- Farebné televíZory; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

DíUh/y: Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

. Nákup televízora pre skvalitnenie poskytovaných knižnično-informačných služieb, financovaný V rámci mikroprojektu
zo zdrojoV Programu cezhraničnej spolupráce lnterreg V-A Pol'sko - Slovensko 2014-2020

Technická špecifikácia predmetu ZmlUVy:

Televízia 4K SMART LED, uhlopriečka 163cm,4K Ultra HD
3840x2160, Pol 1300 (50Hz), HDR Pro, DVB-S2 i T2 l c, H.265 l
HEVC kodek, Tizen os, 3x HDMI, 2x UsB, cl +, LAN,

DLNA, WiFi, MHL, HbbTV, Web prehliadač, PVR nahráVanie,
Timeshift, UHD Upscaling, UHD dimming, repro 20W, VEsA
400x400, energ, kieda A

24 osobitné požiadavky na plnenie

strana 1 z 3



V pripade predloženia ekvivalentu, uchádzač predloží technické listy s parametrami a preukáže rovnaké aIebo lepŠie
kvalitatíVne Vlastnosti Výrobkov pri dodržaní plnej funkčnej charakteristiky výrobku,

V plípade predloženia ekvivalentu, ktor}', preukázatel'ne nebude mať rovnaké alebo lepšie kvaIitatíVne Vlastnosti Výrobkov pri

dodržaní plne funkčnej charakteristiky Výrobku Si objednáVateI VyhÉdzuje práVo odstúpiť od zmluvy,

Vrátane dodania iechnickej dokumentácie/náVodoV na obsluhu,

záruka na tovar minimálne 24 mesiacov odo dňa dodania,

PožadUje sa predložit' aktualjZoVaný cenoVý rozpis za jednotliVé položky bez DPH a s DPH do 3 dni od ukončenia
obstaráVanla, V cene budú zahrnuté aj prepravné a iné poplatky spojené s dodaním predmetU plnenia zmluvy na miesto
dodania,

DodáVatel'je opráVnený fakturovať cenU za dodanie celého predmetu plnenia, po jeho skutočnom dodaní a prevzatÍ zákazky.

ToVar musí byt'noVý, originálny, nepoužíVaný, nerepasovaný, V bezchybnom stave, V originálnom balení,

objednáVatel' požaduje, aby sa dodáVatel' zaViazal skpiet Výkon kontroly, auditu, overovania súVisiaceho s predmetom ZmlUvy
kedykol'Vek počas platnost a účinnosti Zmluvy o posk},tnUtí nenáVratného íinančného príspevku na mikroprojekt.

Dopravu tovaru na miesto plnenia oznámit' najmenej '1 deň Vopred kontaktnej osobe.

V prípade zistenia záVady na dodanom tovare do 14 dní od prevzatia, má dodáVatel povinnost'vymeniť ZáVadný tovar Za noVý
a rovnakých parametrov, na nák|ady dodáVatel'a (doprava),

Pri Uplatneni reklamácie je dodávatel' povinný tovar prevziať V sídle objednáVatel'a a zároveň po Vybavení reklamácie doručlť
do sídla objednáVatel'a na vlastné náklady. DodáVatel'bezodkladne po nadobudnutí účinnosti zmlUVy oznámi objednáVatel'ovi
kontaktné informácie pre doručoVanie objednáVok a riešenie reklamácii,

objednáVatel'si Vyhradzuje práVo neprevziat' tovar neúplný alebo Vadný. V prípade, ked' na základe fyzickej kontroly tovaru
objednáVatel' zistí nezrovnaIosti - zrejmé chyby a vady tovarU, íovar neprevezme a Vystaví protokol nezrovnalostí. DodáVatel']e
poVinný na Vlasiné náklady vady odStrániť,

2.5 Prilohy opisného formUlára ZmluVy;

3,1

32

|Vliesto plnenia ZmluVyI

štát;

Kraj;

okíes:

Obec:

Ulica:

lll. Zmluvné podmienky

slovenská republíka

Žilinský

čadca
čadca
Ul. 17. novembra '1258

3.4

35

4.1

4.2

Čas / lehota plnenia zmluvy;

07.06,2017 08:00:00 - 30,06,2017 14:00|00

DodáVané množstvo/ rozsah Zmluvného plnenia;

Jednotka| ks

Požadovanémnožstvo: 1,0000

Práva a povlnnosti ZmluVných skán podl'a tejto Zmluvy sa spravujú obchodnými podmienkamL elektronického
trhoviska Veízia 3.'1, účlnná Zo dňa 1.2.2017 , ktoré Ivolia neoddelitel'nú prílohu tejto Zmluvy.

Predmet iejto ZmluVy predstavuje Zákazku financovanú zo ZdrojoV EU, Na túto ZmlUVU sa VzťahUjú osobitné
Ustanovenia obchodných podrnienok elektronického trhoviSka ple zákazky íinancované Z fondoV EU.

lv. zmluvná cena

celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 990,83 EUR

sadzba DPH; 20,00
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4.3 celková cena pIedmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 189,00 EUR

v. záverečné ustanovenia

5.1 Táto zmluva bola uzavretá automatizovaným spósobom v rámci Elektronického kontraktačného svstému a v zmysle
obchodných podmienok elektronického trlioviska vezia 3. í, účinná zo dňa o,1,02.2o,17, ktoré tvoria jej prílohu č. ,l _

5.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej Uzavretia a účinnosť za podmienok deflnovaných v obchodných
podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bodg 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete, Vedl'ajšie dohody k lejto
zmluve neexistujú,

5.4 Táto zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe V štyroch Vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú slranu,
iedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie V cen|rálnom registri zmlúv Uradu Vlády Slovenskej republiky a jedno
bude zverejnené V centrálnom registri zmlúV trhoviska.

5.5 Túto zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záváznými právnymi
píedpismi len Vo forme písomného a člslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5_6 Táto zmluva
Príloha č.1 o ktronického trhoviska Vezia 3.,|, účinná zo dňa 01.02.20,17,https|//poňal. WerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 02.06.20,17 15:'l0;01

obiednávalel':
KyŠucká knižnica v Čadci
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať objednávatela v rámci elektronického trhoviska

DodáVatel':
Školská technika s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať DodáVatel'a v rámci elektronjckého trhovlska
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Kysucká knižnica v Čadci

DOšlo dňa: - 7, 0h, illi1


